PROVOZNÍ ŘÁD ÚSCHOVNY JÍZDNÍCH KOL
I. Základní podmínky provozu úschovny
1. Úschovnu jízdních kol může využívat pouze osoba ubytovaná na základě uzavřené Smlouvy o
ubytování, a to pouze po dobu platnosti této smlouvy.
2. Provoz úschovny jízdních kol zajišťuje recepce A-B a E (dále jen „recepce), která vede evidenci
úschovny jízdních kol. Do evidence se zapisuje datum, jméno a příjmení ubytovaného, pokoj,
typ a barva jízdního kola, případné viditelné poškození.

II. Uložení jízdního kola do úschovny
1. Jízdní kolo je ukládáno do úschovny pracovníkem recepce v součinnosti s ubytovaným.
2. Ubytovaný ustaví své jízdní kolo v úschovně do stojanu s číselným označením a kolo uzamkne
vlastním zámkem.
3. Dokladem o převzetí kola do úschovny je zápis do evidence úschovny na základě předložení
identifikační karty a předání štítku s pořadovým číslem shodným s číslem stojanu. V případě
ztráty štítku ubytovaný uhradí sazbu uvedenou v „Sazebníku – škody, služby, pokuty“ ve výši
50,- Kč.
4. Ubytovaný potvrdí vložení kola do úschovy svým podpisem v evidenci úschovny, čímž zároveň
potvrzuje, že je srozuměn s tímto provozním řádem.
5. Pracovník recepce je oprávněn odmítnout přijetí kola do úschovny v případě, že je kolo špinavé
nebo mokré.
6. V případě naplnění kapacity úschovny bude přijetí dalšího kola do úschovny odmítnuto.

III. Vyzvednutí jízdního kola
1. Pracovník recepce vydá jízdní kolo po předložení štítku s pořadovým číslem a identifikační karty
ubytovaného.
2. Ihned při vyzvednutí jízdního kola je ubytovaný povinen kolo zkontrolovat.
3. Ubytovaný potvrdí v evidenci úschovny jízdních kol převzetí kola svým podpisem.
4. V případě poškození či ztráty kola je ubytovaný povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit
pracovníkovi recepce, který vyhotoví doklad o průběhu a výši škody, případně provede
oznámení Policii ČR.

IV. Ostatní ujednání
1. V případě, že si ubytovaný po ukončení Smlouvy o ubytování uschované kolo nevyzvedne,
bude písemně vyzván, aby takto neprodleně učinil. Ubytovaný je v tomto případě povinen
uhradit poplatek za úschovu jízdního kola ve výši 30,- Kč za každý i započatý den, kdy je kolo
uloženo v úschovně.
2. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Provozní řád je v platnosti od 1.9.2020.
Tomáš Otipka
ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb

